
ZAPYTANIE OFERTOWE 
na wykonanie dokumentacji projektowej. 

 
Postępowanie o wartości poniżej 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późno zm.).  

 
ZAMAWIAJĄCY 
ROD „Nad Widawą” ul. Sołtysowicka b/n, 

51-168 Wrocław 
nr tel. 695 932 661 
adres email: biuro@rodnadwidawa.pl 

strona internetowa www.rodnadwidawa.pl 
 

I. PRZEDMIOT ZAPYTANIA. 
 

1. Przedmiotem zapytania jest oferta na opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektrycznej 
0,4kV wraz z kosztorysem inwestorskim dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Widawą”, w 
skład którego wchodzą łącznie 3 ogrody położone przy ul. Sołtysowickiej (Ogród nr 1), ul. 
Starodębowej (Ogród nr 2) i ul. Redyckiej (Ogród nr 3) we Wrocławiu. 

 
2. Cele i założenia: 

 
W ubiegłym roku Zamawiający przystąpił do budowy infrastruktury mającej umożliwić dostarczenie 
energii elektrycznej do wszystkich ogrodów działkowych położonych w obrębie ROD „Nad Widawą”. W 
tym celu podpisana została umowa z zakładem energetycznym na doprowadzenie przyłączy do 
naszych ogrodów.  
 
Obecnie, w ramach niniejszego konkursu ofert, poszukujemy oferenta, który opracuje dokumentację 

projektową sieci elektrycznej wraz z kosztorysem inwestorskim, dla naszych 3 ogrodów.  
 

A. Projekt - główne założenia: 
 

Ogród nr 1  
 236 indywidualnych odbiorców,  

 długość linii do poprowadzenia ok 2200m  
 Rozdzielnica Tauron, usytuowana przy bramie ogrodu. 

 

 Ogród nr 2  

 49 indywidualnych odbiorców,  
 długość linii do poprowadzenia ok 370m  

 Rozdzielnica Tauron, usytuowana przy bramie ogrodu. 
 
 Ogród nr 3  

 84 indywidualnych odbiorców,  

 długość linii do poprowadzenia ok 800m  
 Rozdzielnica Tauron, usytuowana przy bramie ogrodu. 

 

Założenia wspólne dla wszystkich trzech ogrodów. 
 Ilość rozdzielnic z urządzeniami zabezpieczająco-pomiarowymi powinna być dobrana tak, aby 

zoptymalizować koszt podłączenia indywidualnych odbiorców. (Wg nas najkorzystniejsze jest 
zaplanowanie jednej rozdzielnicy dla 6-10 indywidualnych odbiorców – ta uwaga nie jest wiążąca 
dla oferenta).  

 Urządzenia zabezpieczające i pomiarowe – sieć powinna posiadać wszystkie, niezbędne urządzenia 
zabezpieczające oraz urządzenia umożliwiające indywidualne opomiarowanie każdego odbiorcy. 

 Maksymalna moc przyłączeniowa indywidualnego odbiorcy (działki ogrodowej) - 3,5 kW prądu 
jednofazowego. 

 Możliwie najniższe koszty budowy projektowanej sieci elektrycznej 

 Projektowana sieć ogrodowa, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Okręgowego Zarządu PZD, 
traktowana jest jako instalacja wewnętrzna, dlatego nie ma obowiązku nanoszenia projektu na 
mapy geodezyjne. 
 

B.  Kosztorys inwestorski – integralną część oferty stanowić będzie kosztorys inwestorski i zestawienia 



materiałów w wariantach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 

3. Wykonana, na podstawie oferty, dokumentacja projektowa będzie podstawą do ogłoszenia przetargów 

na wykonanie całej infrastruktury. Dlatego musi być kompletna, musi zawierać  (jeżeli są konieczne) 
załączniki w postaci uzgodnień ( w tym dostawcą energii TAURON SA) i ewentualnych prawomocnych 

decyzji uprawniających Zamawiającego do wybudowania i prawidłowego użytkowania sieci 
elektrycznej kablowej objętej dokumentacją projektową. 
 

4. W celu realizacji projektu Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy mapę do celów projektowych, 
warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON SA oraz wszelkie inne niezbędne dane i 
informacje. 

 
5. Projekt należy wykonać, w 4-ch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, w sposób kompletny, 

zgodnie z obowiązującymi wymogami prawa oraz warunkami technicznymi i normami. 

 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia realizacji części lub całości zamówienia 

podwykonawcom.  

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMOWIENIA 

1. Zakończenie prac projektowych oraz przekazanie Zamawiającemu gotowej dokumentacji projektowej 
wraz z kosztorysem musi nastąpić nie później, niż do 02.06.2017 r. 

 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w umowie zawartej z wybranym Wykonawcy klauzuli 

dotyczącej naliczania kar umownych za opóźnienie w realizacji i przekazaniu przedmiotu zamówienia 

w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu 
określonego w punkcie poprzedzającym. 

 

III. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 

Oferta powinna zawierać: 

1. Adres lub siedzibę Oferenta, 

2. Krótki opis działalności Oferenta oraz ewentualne referencje,  

3. Cenę netto i brutto wykonania przedmiotu zamówienia, która obejmować będzie wynagrodzenie za 

wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, 

4. Dane kontaktowe (nazwisko, kontakt telefoniczny i e-mail) do osoby prowadzącej temat u Oferenta, 

5. Oferta powinna być podpisana czytelnie przez Oferenta. 

 

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: 
biuro@rodnadwidawa.pl do dnia 12.05.2017 r. do godz. 24.00 

2. Oferent może przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać swoją ofertę. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych. 

4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści 
złożonych ofert. 

5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami (mapa ogrodów działkowych ROD „Nad Widawą" oraz warunki 
przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON SA) zamieszczono na stronie: 

www.rodnadwidawa.pl 

 

V. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Informacja o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana Oferentom oraz 
ogłoszona na stronie internetowej www.rodnadwidawa.pl 

mailto:pradwrodpuszcza@gmail.com
http://www.rodnadwidawa.pl/


2. Ocena ofert zostanie dokonana jawnie dnia 13.02.2017 r., o godz. 11.30, w budynku Zarządu na 
terenie Ogrodu nr3. 

3. Kryterium oceny ofert: cena brutto - waga 100%. 

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji handlowych, w sytuacji kiedy 
oferta najkorzystniejsza przekracza zaplanowany na ten cel budżet. Do negocjacji handlowych 

Zamawiający może zaprosić wszystkich lub wybranych Wykonawców, którzy złożyli oferty.\ 

6. Termin związania ofertą, wynosi 60 dni i jego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 
ofert. 

 

VI. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Do złożenia ofert zaprasza się podmioty gospodarcze jak i osoby indywidualne. 

2. Oferent poprzez złożenie oferty oświadcza, iż posiada on wszelkie niezbędne uprawnienia do 
wykonywania działalności lub czynności składających się na realizację przedmiotu zamówienia oraz, iż 
posiada on niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Oferent poprzez złożenie oferty zobowiązuje się również do tego, że ewentualnego wykonania 
przedmiotu zamówienia dokonywać będzie z należytą starannością i uczciwością, najlepszą wiedzą, 
przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności. 

4. Oferent poprzez złożenie oferty potwierdza także, że z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego 
ewentualnego przedmiotu zamówienia przeniesie na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do 

przekazanego projektu i kosztorysu na wszystkich polach eksploatacji (w szczególności w zakresie 
prawa do zwielokrotniania dowolną techniką w dowolnym miejscu, czasie i liczbie, prawa do 
wprowadzania do pamięci komputera, prawa do ekspozycji, prawa do udostępniania wykonawcom, 

prawa do przetwarzania, modyfikowania w jakikolwiek sposób oraz wprowadzania zmian), które to 
prawa przysługiwać mu będą w całości i na wyłączność, bez istnienia jakichkolwiek przeszkód w 
opisanym wyżej przeniesieniu autorskich prawa majątkowych na Zamawiającego. 

5. Forma płatności - przelew w terminie 21 dni kalendarzowych po odbiorze projektu i  otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury. 

6. Dodatkowych informacji w kwestiach dotyczących organizacji i przebiegu niniejszego zapytania 
ofertowego udziela pan Paweł Motak pod numerem telefonu 509509394. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. 

 

VII. ZAŁĄCZNIKI 

1. Mapy ogrodów działkowych ROD „NAD WIDAWĄ" (załącznik nr 1) 

2. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej TAURON SA we Wrocławiu. (załącznik nr 2) 

3. Przykładowy schemat rozprowadzenia sieci w ogrodach (schemat nie wiążący dla Oferenta) 
(załącznik nr 3). 


